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U o príncipeREGENTE Façófa^

bef aos que eíle Alvará virem : Que em
Confulta do Confelho Ultramarino Me
foi prefente^ que não fe achando por

modo algum provido nos Regimentos

dados ás Relações do Brazil em fete de

Março de mil íeisceníos e novejé treze

de Outubro de mil fetecentos íincoenta e

hum, fobre a fufpensao de Execuções das Sentenças
,
que

vem delias por Aggravo Ordinário á Cafa da Supplicação
,

íicáráo eílas comprehendidas na regra geral da Ordenação
Livro terceiro. Titulo fetenta etres, paragrafo primeiro,

e Titulo oitenta e quatro
,

paragrafo quatorze : Subítan-

do-fe nas ditas Execuções pelo limitado tempo de íeis me-
zes, fomente confiderado para os recurfos dos Magiílra-

dos do Reino , que nella íè contemplarão : E que fendo

incomparavelmente maiores as diílancias das Relações Ul-
tramarinas a eíle Reino, do que a que na verdade ha
dentro nelle do deítri61:o da Relação do Porto, e dos

outros Miniílros, dos quaes pela fua maior dignidade fe

não appelía, vinha a fer incoherente^ damnofo, e de

muitas confequencias oppreílivas aos meus fieis Vaífallos

do Brazil o limitado termo daquelías fufpensoes, a que
Eu devia occorrer com Paternal Providencia , ampliando

a difpoíição da dita Ordenação em feu beneficio. E con-

formando-me com o parecer da dita Confulta : Hey por

bem , e Mando
, que da data defte Alvará em diante

,

interpondo-fe Aggravos ordinários para a Cafa da Supplica-

ção de Sentenças proferidas nas Relações do Brazil , fe fuf-

penda na execução delias por tempo de dous annos , con-

tados da fahida dos primeiros Navios dos Portos da Ci-
- dade do Rio de Janeiro , e da Cidade da Bahia : Ampli-

ando afiim o termo declarado na dita Ordenação
, para-

grafo quatorze, a qual ficará em feu vigor no mais que
nella fe difpoe a bem da fegurança dos credores.



Pelo que
:
Mando á Meza do Defembarao do Pa-.

ço; Concelho Ultramarino; Regedor da Caf^ "da Suppli-
cação; Vice-Rei Capitão General de Mar e Terra do
Lítado do Brazil

; e mais Governadores , e Capitães Ge-
neraes; Defembargadores das ditas Relações; Miniftros,
e Uííiciaes de Jiiíliça , ou Fazenda ; e quaeíqner outros
iribunaes, ou PeíFoas , a que o conhecimento delle per-
tencer, o cumprão, e guardem, e façao cumprir, e
guardar, como neJie fe contém inteiramente, fem dúvi-
da, ou embargo algum, não obfrantes as ditas Leis, que
Hey por amphadas para efte effeito fomente. E ao Dou-
tor Jofé Alberto Leitão, do meu Concelho, Dcíèmbar-
gador do Paço , e Chancelíer Mor deftes Reinos , Or-
deno, que o faça pubhcar na Chancellaria; regiílando~íè
em todos os lugares, em que fe coftumao regiílar feme-
Ihantes Alvarás; e guardando-fe o Original no Real Ar-
chivo da Torre do Tombo. Dado em Lisboa a finco de
Dezembro de mil oitocentos e hum,

PRINCLPE '

^
Lvara, por que Vojja Alteza Real, em henefich

T^ J'JÍ' fi^^' Vajfallos dos dejlriElos das Relações
do Kto de Janeiro, e Bahia, He fervido ampliar odif
pojlo na Ordenação do Livro terceiro , Titulo fetenta e
três, paragrafo primeiro, e Titulo oitenta e quatro, para-
grafo quatorze; fixando o termo fufpenfivo de dous annos
para as execuções das Sentenças, que vem delias por Ag-
gravo ordinário para aCafa da Supplicaçao , comonelle fe
declara.

Para VoíTa Alteza Real ver.

Por



^HàmuÊÊmaá

Por ímmediata Refolução de Sua Alteza Reaí de
dezefete de Novembro de mil oitocentos e bum , em Con-
lulta do Confeilio Ultramarino de quinze de Setembro do
mefmo anno.

D. João Pedro da Camará. Jofé Gomes deCar^jalho.

O Secretario Frandfco de Borja Garção Stockkr o fez
efcrever.

Jofe Alberto Leitão.

Foi publicado eíle Alvará na Chancellaria Mor da
Corte e Reino. Lisboa 22 de Dezembro de 1801,

Jeronymo Jofé Corrêa dè Moura.

Regíílado na Chancellaria Mor da Corte e Reino
no Livro das Leis a foi. 183. verf Lisboa 22 de De-
zembro de 1801.

Manoel António Pereira da Silva,

Mattheus Roârimes Vtanna o fez.

Na Regia Officina Typograíica*
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